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ARPE is producent van steenfolies en levert als groothandel 
een uitgebreid assortiment barbecues, vuurschalen, 
tuinhaarden, flame- en gasheaters, elektrische heaters 
en -coolers, vlamlampjes en allerlei soorten toebehoren. 
Wij importeren zelfstandig onze producten voor een 
optimale kwaliteit-/prijsverhouding. Deze brochure geeft 
een impressie van onze hardlopers. Wanneer u zich 
abonneert op onze e-nieuwsbrief informeren wij u over 
onze nieuwste producten en over trends en innovaties 
voor de tuinmarkt.

ARPE bezit alle exclusieve rechten voor de verkoop van 
EAZYBBQ- en ACTIVA-producten (alle productgroepen) 
in Nederland en in de meeste andere Europese landen, 
alsmede alle landen op het Afrikaanse continent en India.  

Wij leveren - ook Private Label - aan tuincentra, web-
shops, warenhuizen, sierbestratings-bedrijven, hoveniers, 
bloemenwinkels en andere detaillisten. In Nederland, 
maar zeker ook daarbuiten! Onze Algemene Voorwaarden 
zijn van toepassing op al onze leveringen. U vindt deze 
op onze website (arpe.nl). Wilt u onze prijslijst ontvangen, 
of meer informatie over een levering binnen of buiten 
Nederland?
Neem gerust contact met ons op.

Wilt u langskomen? Dan bent u van harte welkom in 
Wieringerwerf (NH). De koffie staat hier altijd klaar. Graag 
wel even eerst bellen, zodat we dan ook echt tijd voor u 
hebben.

Wij staan voor de kwaliteit van onze producten! Mocht 
er onverhoopt toch iets niet in orde zijn, laat het ons dan 
direct weten. Wij lossen het op, ruilen het om, kortom: 
wij zorgen ervoor dat u 100% tevreden bent. Sowieso 
leveren wij al onze producten met een jaar garantie op 
eventuele fabricagefouten.
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kunnen afwijken van het werkelijke product.



Lekker stoer: onze populaire Kamado’s!
Gemaakt van hoogwaardig keramisch materiaal, 
waardoor de warmte in de barbecue blijft.
De isolatie zorgt ervoor dat je kunt grillen, roken, 
koken, bakken, stomen èn slow cooken. 
De exclusieve 21” Kamado is de topper van ons 
assortiment. Een lange levensduur vanwege de 
hoogwaardige materialen en productie.
De 13” Kamado zet je met onderstel en al op de 
tuintafel. Met het deksel creëer je een oveneffect 
en de temperatuur lees je af op de ingebouwde 
thermometer.
Tevens verkrijgbaar: 13” regenhoezen en 13” 
pizzastenen.

Kamado 13” Ø 33 cm. | 24 kg.
Leverbaar in: zwart hoogglans en zwart mat.

Kamado 21” Ø 53 cm. | 80 kg.
Leverbaar in: zwart hoogglans met rvs onderstel.

KAMADO’S
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SMOKER STICKS
Smoker sticks van EAZYBBQ: unieke gepatenteerde flavour 
pellets! 100% natuurlijk,  van aromatische ecologisch 
geteelde planten, zonder chemische toevoegingen. Voeg 
simpelweg zo’n rookstick toe aan een brandende klassieke 
houtskoolbarbecue en laat je verrassen door de geweldige 
smaak die het rookeffect aan de gerechten geeft.

Verpakt per smaak à 4 stuks. Geleverd in een displaydoos 
met 10 doosjes van 4 stuks.

Verkrijgbaar in acht onderscheidende aroma’s:

Tijm

Basilicum

Rozemarijn

Dragon

Dille

Whisky

Salie

Oregano



BARBECUES
Wij specialiseren ons in barbecues! Wij leveren allerlei soorten en formaten houtskool-, gas- en 
elektrische barbecues, en zelfs de stoere kamado’s, van de beste kwaliteit.
Hier ziet u een greep uit ons assortiment.

KLASSIEKE HOUTSKOOL BARBECUES:

AMERIKAANSE SMOKER-BARBECUES:

BBQ Kopenhagen
36,5 x 43 cm - tafelmodel

BBQ
gereedschapset

Smoker Texas
110 x 133 x 64 cm

Smoker Springfield
150 x 145 x 45 cm

Elek. BBQ Willy
58 x 46 x 98 cm

BBQ Rockford 
73 x 103 x 65 cm.

BBQ Montenegro
55 x 86 cm

4

OP

OP
=

Kogelbarbecue
zwart - Ø 36 cm
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BARBECUES CONTAINERHANDEL
Deze barbecues leveren wij per volle 20’- of 40’-zeecontainer. De levertijd is daardoor wat langer, 
maar de prijzen zijn heel aantrekkelijk! Informeer naar de mogelijkheden, prijzen en hoeveelheden die 
wij per soort en levering op maat voor u samenstellen.
 
HET GROTE PARTIJEN / LAGE PRIJZENASSORTIMENT:

Dual Fuel BBQ | 184 x 53 x 116 cm.
Stookt op zowel houtskool als gas: voor de èchte barbecue-chef!
Met 3 rvs burners + side burner. Piezo ontsteking voor gas-en
sideburners. Grillruimte gasgedeelte: 1982 cm2, grillruimte houtskool-
gedeelte: 1853 cm2. Warmhoudruimte gasgedeelte: 750 cm2,
warmhoudruimte houtskoolgedeelte: 645 cm2. Grillhoogte: 85 cm.
Inklapbaar zijplateau. 2 warmhoud-rekken. Stevige wielen (2) maken
verplaatsen gemakkelijk. Rvs kruidenhouder en flessenopener.
Rookafvoer op houtskoolgedeelte. Propaan-/butaangasregeling mogelijk.

Oil Drum houtskool BBQ | 114 x 65,5 x 100 cm.
Sterke en stabiele staalconstructie-barbecue.
Thermometer in deksel. Met aslade, inklapbare voor-
en zijplateaus en een stevig voorraadrek tussen de
staanders. Stevige wielen (2) maken verplaatsen
gemakkelijk. Grillruimte: 70 x 35 cm.
Warmhoudrek: 67 x 16 cm. Grillhoogte: 81 cm.
 
Smoker BBQ | 108 x 62 x 113 cm.
Combinatie van traditionele houtskool barbecue
en smoker: voor grillen èn roken!
Afzonderlijk afsluitbare compartimenten voor direct
of indirect grillen en roken. Regelbare ventilatie
en rookafvoer. Thermometer in deksel van het
rookgedeelte. Dubbele grillruimte: 298 x 262 cm. elk.
Met stalen voorplateau en onderrek.
 
Inklapbare BBQ | 46 x 29 x 30 cm. | Ingeklapt: 45 x 42 x 3 cm.
Stalen, stabiele gemaks-barbecue met lange levensduur.
Gemakkelijk draagbaar. Grillruimte: 43 x 28 cm.
 

Barbecue set in koffer (inhoud: 13 stuks barbecue-gereedschap)

Stookt opzowel houtskoolals gas:voor de èchtebarbecue-chef!



EAZYBBQ is exclusief verkrijgbaar bij ARPE!

Het alles-in-één barbecueconcept: snel en lekker barbecueën, met schone handen en een schone 
tafel. Grilltijd: tenminste 2 uur.
Verkrijgbaar voor 2-8 personen (Family), voor 8-16 personen (Party), als complete disposable barbecue 
(voor eenmalig gebruik) en nu ook On-The-Go voor hergebruik, inclusief handige isotherm-draagtas 
met instant coolers voor vlees en drankjes! 

EAZYBBQ: Restaurantkwaliteit houtskool van eikenhout in een ecologische box! Eenvoudig aan te 
steken.
Het ontstekingssysteem is gepatenteerd en is volledig vrij van smaak-beïnvloedende chemicaliën. 
Binnen 20 minuten kun je beginnen met barbecueën: tot wel 2 uur lang!

Family         Party         On-The-Go       Disposable         BBQ in draagtas

ACTIE: Promotiedisplay met gratis banners en folders. 

EAZYBBQ

6



HOUTSKOOL

BESTCHARCOAL 100% White Oak
Houtskool van restaurantkwaliteit, 100% natuurlijk 
en perfect voor alle Kamado-barbecues!
Des te harder het hout, des te beter de houtskool! 
Deze grote klompen extreem harde houtskool 
van eikenhout zorgen voor een dubbele hitte en 
brandtijd ten opzichte van briketten.
Zonder rookontwikkeling. Zak à 15 kg.

BESTCHARCOAL 100% Mix van
Berken- en Eikenhout
Houtskool van restaurantkwaliteit, 100% 
natuurlijk, zonder toevoegingen!
Lange brandtijd zonder rookontwikkeling; maakt 
grillen een fluitje van een cent. Zak à 10 kg.

EAZYBBQ Houtskool “ZERO”
Bij ARPE voeren we alleen de allerbeste 
houtskool! Deze is biologisch geteeld, FSC 
gecertificeerd en gegarandeerd CO2-neutraal 
geproduceerd! Verkrijgbaar in zakken van 15 
ltr., 30 ltr. en 60 ltr.
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Hèt nieuwe barbecue-systeem!
Het revolutionaire systeem om ontbranden van vet tegen te gaan.

Geen steekvlammen meer.

Behoud de barbecue-smaak.

Gezonder barbecueën.

Universeel systeem.

Geschikt voor de vaatwasser en
hogedruk-reiniging.

• Het unieke 2-delige rooster voorkomt steekvlammen en de èchte barbecue-smaak 
 gaat niet verloren. 
• Verkrijgbaar in twee uitvoeringen: Ø 47 cm. en Ø 57 cm. Het eten blijft gemakkelijker 
 en beter op smaak en verbrandt niet!
• Gezonder barbecueën door:
  unieke vet-afvoersysteem
  minder uitstoot van CO2
  minder rook
• Goedkoper barbecueën door minder gebruik van houtskool of gas.
• Oliën en vetten worden opgevangen in de rondom geassembleerde goot.

GRILLSTREAM
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Vesuvius Pellethaard
Met 4½ kg pelletkorrels brandt de Vesuvius 
ruim 3 uur!

Afmeting (BxHxD): 
43 x 170 x 33 cm.  

Gewicht: 25 kg

PELLET – FLAMEHEATERS
Deze terrasverwarmers functioneren volledig
CO2-neutraal en zijn ook nog eens kosten-
besparend.

Eenvoudig: vullen, aansteken & branden.

  Werkt op pellets.

  Geen elektrische aansluiting nodig.

  Zonder rook: volledige verbranding.

  Klaar voor gebruik in slechts enkele

 minuten.

  Praktisch in onderhoud en reiniging.

Etna Flameheater
Met 10 kg pelletkorrels brandt Etna ruim 
4½ uur!

Afmeting (BxHxD): 
54 x 221 x 60 cm.

Gewicht: 52 kg

Tevens verkrijgbaar:
Houtpellets - Plospan
(bio-energy)
zak à 10 kg. | DIN plus
Kwaliteit: ENplus A1
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Unieke buitenhaarden voor optimaal genot en warme ambiance
Pelmondo is in Nederland exclusief verkrijgbaar bij ARPE

Vooruitstrevend en milieuvriendelijk
Pelmondo is ’s werelds eerste biomassa outdoor vuurmeubel zonder 
rook, geur of CO2-uitstoot, met hoge veiligheidsnormen. Deze moderne 
buitenhaarden gebruiken houtpellets als brandstof. De technologie van 
Pelmondo zorgt voor een gecontroleerde verbranding zonder vonken 
en is dus schoon en veilig! Kies uit de vele modellen en verschillende 
technieken, gebaseerd op natuurlijke verbranding.

COMPACT LINE

Compactbrander
perfect voor commercieel en privé gebruik

Pelmondo Bar Table
Pelmondo Q
Pelmondo Cube Design/Cube Table

Door de nieuwe compact verbrandingskamer ontsteekt de vlam altijd op 
dezelfde plaats. Geeft de indruk van een echte gasvlam, alleen mooier! 
Door de perfecte installatie van primaire en secundaire luchtaanvoer 
wordt er een adembenemende vlam gecreëerd. Na de brandfase van 
2½ tot 3 uren volgt de gloeifase. In deze fase blijft de haard nog 3 
uren warmte afgeven voordat de brander volledig leeg is. De compact 
brander heeft geen onderdelen die vervangen moeten worden.
De Compact Line heeft geen last van wind.

PELMONDO PELLET- en GELHAARDEN 

Pelmondo Bar Table

Pelmondo Cube Design
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PELMONDO PELLET- en GELHAARDEN 

LUXURY LINE

Pelmondo Cube Country
Pelmondo Cube Bull Leather
Pelmondo Cube Golden Eye

Gelbrander | perfect voor indoor gebruik
In de meeste Europese landen is het niet toegestaan open vuur te maken in afgesloten ruimten. Met 
onze Gelbrander is dit probleem opgelost. U kunt de vlam doven wanneer u wilt. De vlam van de Gel 
brander is 80% kleiner dan de vlam van houtpellets. Desondanks creëert hij een fijne sfeer. De Gel 
brander is bestand tegen wind en kan ook buiten gebruikt worden. Hij brandt 5 uren (gloeit niet na).

Wisselbrander | 6 uren puur vuurgenot
Ontdek het ultieme outdoor vuurmeubel voor uw terras of rookcorner. Geeft gasten een 
magische ervaring. Natuurlijke vlam. Geeft warmte af tot wel 6 uren. 

De compacte Wisselbrander verdubbelt de brandtijd. Voor commercieel gebruik is dit van belang. 
Als de brandtijd voorbij  is kunt u met het praktische handvat en een hittebestendige handschoen de 
brander uitnemen en verwisselen voor een gevulde brander. Nog hete branders kunnen het beste 
geplaatst worden in een Compact Burner Box.  

De praktische Wisselbrander kan gebruikt worden  voor alle producten van de Pelmondo Compact 
Line. Voor de Bar Table zal de wisselbrander gecombineerd worden met een extra asbak. Hierdoor 
kunt u twee branders in één meubel plaatsen, zodat u geen extra Compact Burner Box nodig heeft. 

Accessoires
Vulset, Brandgel, Premium pellets - zak 10 kg., Tafelblad, Kookset V2, Drankset, Premium cover, 
Powerbank 16000mAh, Compact gelbrander / Q gelbrander.

Aanvullende productinformatie, maten en prijzen vindt u op www.pelmondo.nl



GAS - FLAMEHEATERS
Geniet nog lang na van sfeervolle avonden op uw terras of veranda met onze
moderne gas-flameheaters*.
*) Zonder gasfles.

Eiffel 
220 cm. RVS

Eiffel 
220 cm. Zwart

Sears 
190 cm. RVS

Sears 
190 cm. Zwart

Jin Mao 
195cm.

Beschermhoezen
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Voor Eiffel
de luxe | 220 cm.

Voor Eiffel
eco | 220 cm.

Voor Sears
zwart | 190 cm.
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ELEKTRISCHE HEATERS
Met de Sunny Comfort elektrische heaters verwarmt u snel en efficiënt een buitenruimte.
Of het nu een terras, een balkon of een veranda is: Sunny Comfort terrasverwarmers zorgen ervoor 
dat u lekker lang buiten kunt blijven zitten!

Navajo 167 cm. hoog | Ø 39 cm.  
Geeft warmte aan drie zijden apart te 

schakelen. Incl. LED-verlichting, apart te 
schakelen. Incl. afstandsbediening.

Arrow 1500W | 60 cm. breed.

Bow 600W | 55 cm. breed
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Hoogwaardige kunsthagen van ARPE zijn niet 
van echt te onderscheiden!
Ze zijn van hoge kwaliteit, duurzaam en zeer goed 
bestand tegen UV-straling. De bladeren zitten 
stevig vast aan de natuurlijke wilgentakken die 
harmonica-gewijs met elkaar zijn verbonden.
Qua formaat zijn de kunsthagen in nagenoeg 
elke gewenste maatvoering te gebruiken: van 
125 x 50 cm. tot 300 x 40 cm. Deze decoratieve 
kunsthagen zijn binnen en buiten te gebruiken en 
zijn zeer eenvoudig te monteren.

KUNSTHAGEN

Trellis Orange Leaf | sinaasappel

Trellis Green Acer | esdoorn

Trellis Red Acer | esdoorn

Trellis Ivy | hedera/klimop
14



Rubberen grillmat met traanplaatmotief

Grind-grillmatten | rond | Naturel Grind-grillmatten | rond | Terrazzo

GRILLMATTEN

Decoratieve grillmatten voor onder uw barbecue. 
Deze grillmatten beschermen voor uw terras tegen 
gemorste vetten en oliën. De grillmatten zijn 
gemaakt van stevig folie met een verlijmde laag 
fijngrind in de kleuren naturel bruin of terrazzo grijs. 
Tevens leveren wij brandvertragende rubberen 
grillmatten met traanplaatmotief.

Alle grillmatten zijn leverbaar in Naturel en Terrazzo
in de volgende maten:

Ø 40 cm.

Ø 60 cm.

Ø 75 cm.

Ø 100 cm.

75 x 100 cm.

75 x 150 cm.

100 x 120 cm.

100 x 150 cm.

100 x 200 cm.

100 x 270 cm.
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Ons assortiment kent diverse modellen tuinhaarden. Van klassieke gietijzeren of stalen haarden, tot 
moderne designhaarden en ook exclusieve keramische potkachels. 

Gietijzeren tuinhaarden

TUINHAARDEN

1. Jupiter zwart: 
Ø 50 cm. | Hoogte: 115 cm. | 32,5 kg.

2. Jupiter bruin: 
Ø 50 cm. | Hoogte: 115 cm. | 32,5 kg.

3. Saturnus: 
Ø 41 cm. | Hoogte: 124 cm. | 50 kg.

4. Saturnus: 
Ø 50 cm. | Hoogte: 150 cm. | 68 kg.
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Stalen tuinhaarden

1. Helios: 
Ø 56 cm. | Hoogte: 162 cm. | 22 kg.

2. Oblix: 
zwart | Ø 45 cm. | Hoogte: 115 cm. | 11,5 kg.

3. Oblix: 
wit | Ø 45 cm. | Hoogte: 115 cm. | 11,5 kg.

4. Heracles: 
Ø 65 cm. | Hoogte: 126 cm. | 50 kg.

5. Hestia: 
Ø 59 cm. | Hoogte: 110 cm. | 49 kg.
6. Pluto: 
Ø 38 cm. | Hoogte: 90 cm. | 12 kg.

7. Mars: 
Ø  45 cm. | Hoogte: 130 cm. | 12,5 kg.

8. Venus: 
Ø 55 cm. | Hoogte: 142 cm. | 22,5 kg.

9. Zeus: 
Ø 75 cm. | Hoogte: 152 cm. | 35 kg.

1 2 3 4 5

6 7 8 9

1 2 3 4
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Potkachel Extreem: zwart XL | Ø 44 cm. | Hoogte: 108 cm.

Potkachel Extreem: lichtbruin XL | Ø 51 cm | Hoogte: 132 cm.

KERAMISCHE POTKACHELS
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VUURSCHALEN
Met de stalen vuurschalen van ARPE Garden Innovations kunt u veilig een vuurtje stoken in uw tuin of op 

uw terras. Een vuurschaal geeft een bijzonder gezellige sfeer! Het zijn meer dan alleen terrasverwarmers, 

het zijn ook sfeermakers en blikvangers in de tuin. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en uitvoeringen. 

De aardewerken vuurschaal Extreem is de meest luxueuze vuurschaal in ons assortiment; hierop kunt 

u zelfs barbecueën!

Extreem: bruin | Ø 75 cm. | 56 kg.
incl. barbecue-rooster

Alrenal: Ø 70 cm. Alrenal: Ø 80 cm.

Edna: Ø 52 cm. | zwart
incl. deksel/vonkenvanger

Edna: Ø 52 cm. | wit
incl. deksel/vonkenvanger

Extreem: zwart | Ø 75 cm. | 56 kg. 
incl. barbecue-rooster
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Onze prachtige haarden* voor outdoor gebruik zijn gemaakt van stevig composiet met een natuurlijke 

look. Ze hebben een 15KW-burner en zijn UV-bestendig. De haarden worden geleverd inclusief lavasteen.

*) exclusief gasfles

Eigentijdse gashaarden* 

voor outdoor gebruik. Gemaakt van 

stevig metaal met een trendy hout-look. 

UV-bestendig met een 12,5 KW brander.

Met een mooie zichtbare vlam.

*) exclusief gasfles

Large Stone:
88 x 88 x 71 cm. 

GASHAARDEN - OUTDOOR
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Vintage Wood look:
68 x 68 x 52 cm. 

Concrete Grey look:
68 x 68 x 52 cm. 

Silver Rattan look:
68 x 68 x 52 cm. 

Fire Pit Grey
60 x 60 x 74 cm. (zonder glasombouw)

60 x 60 x 88 cm. (als afgebeeld)
Elektronische ontsteking. Zijwanden: 

zwarte poedercoat. Brander, haardrand 
en afdekplaat: van RVS.

Fire Crate Wood look 
60 x 60 x 40,6 cm. Inclusief 

glasombouw en elektronische 
ontsteking. Zijwanden: zwarte 

poedercoat. RVS: brander, 
haardrand, afdekplaat.

Rusty Steel look:
68 x 68 x 52 cm.

Dark Rattan look:
68 x 68 x 52 cm.

Wood Trunk look:
 Ø 104 /110 x 52 cm.

(geen glazen ombouw mogelijk)

Tevens los verkrijgbaar:
Glazen ombouw en keramische “houtblokken”



Fire Pit Grey
60 x 60 x 74 cm. (zonder glasombouw)

60 x 60 x 88 cm. (als afgebeeld)
Elektronische ontsteking. Zijwanden: 

zwarte poedercoat. Brander, haardrand 
en afdekplaat: van RVS.

Rusty Steel look:
68 x 68 x 52 cm.

STEENFOLIE

ARPE Garden Innovations heeft dit decoratieve 

steenfolie zelf ontworpen en wij produceren het in 

eigen huis. Steenfolie wordt gebruikt om vijverranden, 

beken en watervallen in de tuin op een natuurlijke 

manier af te werken. Ons steenfolie is flexibel en 

eenvoudig te plaatsen. Het absorbeert geen water 

en heeft natuurlijke kleuren.

Voor de wederverkoop via detaillisten leveren wij 

de steenfolies op grote rollen die passen op onze 

steenfolie-display. Tevens leveren wij kleinere 

afmetingen (voorverpakt) en gesneden steenfolies. 

Steenfolie wordt standaard geleverd in de kleuren 

Naturel en Terrazzo, in breedtes van 30, 40, 50, 60, 

100 en 120 cm. Afwijkende formaten en andere 

kleuren zijn, na overleg, ook mogelijk.
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Placemats en Tafellopers

Ook voor modelbouw
vanaf 14x30 cm.



Draingrit steenfolie heeft nagenoeg dezelfde eigenschappen als ons steenfolie, echter draingrit 
is waterdoorlatend. Hierdoor is draingrit ook geschikt als anti-onkruidfolie, voor plantenbakken, 

waterornamenten en natuurlijke borders. Tevens toe te passen als looppad, antislip-pad en op een 

dakterras; in combinatie met de innovation epoxy kit. Gewoon een perfect product voor tuin en perk!

Draingrit is leverbaar in de kleuren Naturel en Terrazzo.

Verkrijgbaar in breedtes van 30, 40, 50, 60, 100 en 120 cm. 

DRAINGRIT
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LED VLAMLAMPJES Sfeervolle elektrische LED vlamlampjes,
met of zonder houtblokmotief.
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LED sfeervuur deco

LED kampvuur deco



Arpe B.V.
De Stek 5a
1771 SP  Wieringerwerf
The Netherlands
 
Telefoon  +31(0)227-606030
Email    info@arpe.nl
Website   www.arpe.nl
KvK                         37131384
BTW nr   NL818081879B01
IBAN nr   NL29ABNA0597161526

barbecues • grillmatten • tuinhaarden • heaters • pelletkachels • vuurschalen • steenfolie • draingrit


